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INTRO.
Goede morgen/namiddag, ik ben _________ van het onderzoek bureau Gallup Ik zou u willen
vragen om deel te nemen aan een kort onderzoek dat wordt gehouden onder de burgers van de
Europese Unie. Het onderzoek gebeurt in opdracht van de Europese Commissie. Ik zou het op
prijs stellen indien u mij helpt met het beantwoorden, het zal niet meer dan 10 minuten in beslag
nemen. Het onderzoek is anoniem; uw antwoorden zullen alleen worden gebruikt om statistieken
op te stellen voor ons land. U kan altijd een vraag weigeren te beantwoorden, indien U het
wenst.
Zou ik kunnen spreken met de persoon in uw huishoud, van 15 jaar of ouder, die het recentst
zijn/haar verjaardag heeft gevierd?
Ja, gevraagde is beschikbaar
Niemand in het gezin is 15 jaar of ouder [Bedank en beëindig.]
Niemand van 15 jaar of ouder is beschikbaar [Bepaal een tijdstip om terug te bellen.]
Zachte weigering [Bepaal een tijdstip om terug te bellen.]
Harde weigering [Bedank en beëindig.]

Q1.

Kan u me voor elk van de volgende domeinen zeggen of u al dan niet verwacht dat de Europese Unie een rol speelt
in het vergemakkelijken van de wetgeving:
[LEES VOOR - WISSEL AF]
- Verwacht ..........................................................................................1
- Verwacht niet ....................................................................................2
- [WN/GA]............................................................................................9
a) Adoptie van kinderen van verschillende lidstaten ........................................................................
b) Erkenning van civiele status certificaten (geboorteakte, huwelijk certificaat) in een andere lidstaat
c) Echtscheiding in een andere lidstaat ...........................................................................................
d) Aanpak in een andere lidstaat van voogdij over kinderen ...........................................................
e) Erfenissen in een andere lidstaat.................................................................................................
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Q2.

En welke soort aktie denkt u dat de Europese Unie met voorrang moet uitvoeren in de bovenvermelde domeinen?
Verkiest u dat de Europese Unie: Verkiest u dat de Europeese Unie:
[LEES VOOR - WISSEL AF - SLECHTS EEN ANTWOORD]

De erkenning garandeert van dergelijke juridische documenten in elke andere lidstaat ...............1
Standaardvormen vastlegt voor bepaalde documenten ................................................................2
De werkwijze voor de vertaling van documenten verbetert............................................................3
[WN/GA] .........................................................................................................................................3

Q3.

Welke juridische mogelijkheden zouden er moeten openstaan voor koppels die wensen uit de echt te scheiden in de
Europese Unie, indien de partners verschillende nationaliteiten hebben of indien ze in een ander land wonen dan het
land van hun nationaliteit?
[LEES VOOR - SLECHTS EEN ANTWOORD]
-: Men zou de mogelijkheid moeten hebben om te kiezen van welk land het echtscheidingsrecht van
toepassing zal zijn: het recht van het land van de huidige of vorige woonplaats, of dat van hun land van
oorsprong ...............................................................................................................................1
- Men zou moeten kunnen kiezen in welk land de echtscheidingsprocedure zal plaatshebben ....2
- Beide mogelijkheden zouden moeten beschikbaar zijn ............................................................. 3
- [WN/GA] .......................................................................................................................................9

Q4.

Indien het scheidende koppel een minnelijke overeenkomst heeft gesloten met betrekking tot de verdeling van de
bezittingen, zou deze overeenkomst dan automatisch geldig moeten zijn in elke andere Europese Unie lidstaat?
[LEES VOOR - SLECHTS EEN ANTWOORD]
- Ja ................................................................................................................................................1
- Nee ..............................................................................................................................................2
- [WN/GA] .......................................................................................................................................9

Q5.

Denkt u dat de bovenvermelde zaken van echtscheiding u of één van uw familieleden zouden kunnen aanbelangen in
de komende 20 jaar?
- Ja ................................................................................................................................................1
- Nee ..............................................................................................................................................2
- [WN/GA] .......................................................................................................................................9

Q6.

Denkt u dat het nodig is om de erkenning te garanderen van testamenten (Laatste Wilsbeschikkingen) in andere
lidstaten dan het land van de overledene?
- Ja ................................................................................................................................................1
- Nee ..............................................................................................................................................2
- [WN/GA] .......................................................................................................................................9

Q7.

Indien u erft van iemand die bezittingen heeft in andere Europese Unie lidstaten, denkt u dan dat het eerder
gemakkelijk of moeilijk is om uw rechten aan te tonen?
[LEES VOOR - SLECHTS EEN ANTWOORD]
- Eerder gemakkelijk .....................................................................................................................1
- Eerder moeilijk ............................................................................................................................2
- [WN/GA] .......................................................................................................................................9

Q8.

Bent u van plan om, laat ons zeggen, in de 3 komende jaren te reizen buiten de Europese Unie?
[LEES VOOR - SLECHTS EEN ANTWOORD]
- Ja, zeker ......................................................................................................................................1
- Waarschijnlijk wel ........................................................................................................................2
- Zeker niet ....................................................................................................................................3
- [WN/GA] .......................................................................................................................................9

Q9.

Indien u dringende hulp nodig heeft - u verliest uw paspoort, u wordt gearresteerd, u bevindt zich in een natuurramp
zoals de Tsunami - in een land waar België geen ambassade of consulaat heeft, wat moet u dan doen om
administratieve hulp te krijgen?
[LEES VOOR - WISSEL AF - SLECHTS EEN ANTWOORD]
- U moet het Ministerie van Buitenlandse Zaken van België contacteren of..................................1
- U moet de diensten van een reisagent gebruiken of ...................................................................2
- U moet de consulaire hulp van aan Ambassade, Consulaat van enige andere
Europese Unie lidstaat gebruiken of ...........................................................................................3
- U moet de consulaire hulp van de Delegatie van de Europese Commissie in dat land gebruiken?
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- [WN/GA] .......................................................................................................................................9
Q10.

Van wie zou u het liefst de nodige hulp krijgen indien u in ernstige problemen verkeert - bv. slachtoffer bent van een
Tsunami - in een land waar België geen Ambassade, Consulaat heeft?
[LEES VOOR - WISSEL AF - SLECHTS EEN ANTWOORD]
- Van uw eigen land, zelfs vanop afstand ......................................................................................1
- Van de Ambassade, Consulaat van enig Europese Unie land ....................................................2
- Van de Ambassade, Consulaat van een aangewezen Europese Unie land................................3
- Van een aangewezen centrale Europese Unie dienst gelegen in het land..................................4
- [WN/GA] .......................................................................................................................................9

Q11.

Momenteel kan u consulaire hulp krijgen van een Ambassade, Consulaat van enige andere Europese Unie lidstaat.
Indien u zich in dergelijke situatie bevindt, welk soort hulp zou u in de eerste plaats willen krijgen?
[LEES VOOR - WISSEL AF - SLECHTS EEN ANTWOORD]
In de tweede plaats
[LEES VOOR - WISSEL AF - SLECHTS EEN ANTWOORD]
- De mogelijkheid om te communiceren met iemand die mijn taal begrijpt ....................................1
- Dat iemand mijn onmiddellijke terugkeer naar huis regelt ...........................................................2
- De mogelijkheid om mijn familie/mijn baas/mijn bank te contacteren;.........................................3
- De mogelijkheid om financiële hulp te krijgen..............................................................................4
- De mogelijkheid om juridische bijstand te krijgen ........................................................................5
- [WN/GA] .......................................................................................................................................9
a) In de eerste plaats ..........................................................1 2 3 4 5 9
b) In de tweede plaats..........................................................1 2 3 4 5 9

D1.

Geslacht [VRAAG NIET - DUID AAN WAT PAST]
[1]
[2]

D2.

Man
Vrouw

Hoe oud bent u?:
[00]

[_][_]
jaren oud
[WEIGERT/GEEN ANTWOORD]

D3.
Hoe oud was u toen u uw voltijdse opleiding hebt beëindigd?: [Vul in DE LEEFTIJD
WAAROP DE OPLEIDING WERD BEEINDIGD]
[_][_]
jaren oud
[00]
[WEIGERT/GEEN ANTWOORD]
[01]
[NOOIT VOLTIJDS ONDERWIJS GENOTEN]
[99]
[NOG IN VOLTIJDS ONDERWIJS]

D4.

Met betrekking tot uw huidige beroep, zou u zeggen dat u zelfstandig ondernemer, in
loondienst, arbeider bent of zou u zeggen dat u geen professionele activiteit heeft?
Betekent dit dat u één van de volgende bent...
[INDIEN EEN ANTWOORD WERD GEGEVEN OP DE HOOFDCATEGORIE, LEES DE
RESPECTIEVELIJKE SUBCATEGORIEEN VOOR - SLECHTS EEN ANTWOORD]
- Zelfstandig ondernemer
Æ i.e. :
- Boer, boswachter, visser ................................................................. 11
- winkelier, handwerker...................................................................... 12
- Vakman (advocaat, arts, boekhouder, architect, ...)........................ 13
- Bestuurder van een bedrijf .............................................................. 14
- andere ............................................................................................. 15
- In loondienst
Æ i.e. :
- Vakman (arts, advocaat, boekhouder, architect).............................. 21
- Algemene directie, bestuur, topmanagement.................................. 22
- middenkader,................................................................................... 23
- Ambtenaar....................................................................................... 24
- Administratief medewerker.............................................................. 25
- andere in loondienst (verkoper, verpleegster, etc...) ....................... 26
- Handarbeider
Æ i.e. :

- opzichter / voorman (team manager, etc...) .......................................
- Handarbeider
........................................................................... 32
- ongeschoold handarbeider..................................................................
- andere
........................................................................... 34

- Zonder een professionele activiteit
Æ i.e. :
- huisvrouw/-man ............................................................................... 41
- student (volltijds) ............................................................................. 42
- gepensioneerd ................................................................................ 43
- werkzoekend ................................................................................... 44
- andere ............................................................................................. 45
- (Weigert) ..................................................................................................................99

D6.

Bent u...?
[LEES VOOR]
- een burger van het land waar u wordt geïnterviewd of....................................1
- een burger van een andere Europese Unie lidstaat of ....................................2

- een burger van een niet-Europese Unie land? ................................................3
- (Weigert)..................................................................................................................................9
Dank U voor uw tijd en medewerking!

